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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022
PREŞEDINTE

Domnului

DeputatDEHELEAN SILVIU

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat ION STELIAN-CRISTIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Doamnei

Deputat CHICHIRĂU COSETTE-PAULA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această'respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat RODEANU BOGDAN-IONEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BOTEZ MIHAI-CÂTÂLIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator GHICA CRISTIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat APOSTOL ALIN-GABRIEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BÂRNA ILIE^DAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu'modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alîna-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BĂLTÂREŢU VIOREL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Doamnei

Deputat CAMBERA OANA-ALEXANDRA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea litş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat GHEBA DANIEL-SORIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat GIURGIU ADRIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



I: >■ S. ■

'S'

Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L347/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat HA VÂRNEANU FILIP

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu


